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23. jūlijā
1829. Amerikāņu izgud-
rotājs Viljams Ostins Bērts 
patentēja pirmo rakstām-
mašīnu. 

1926. Kompānija “Fox 
Film” iegādājās skaņu sis-
tēmas “Movietone” patentu 
skaņas ierakstīšanai uz 
kinolentes. 

1940. ASV valsts sekretā-
ra vietnieks Samners Velss 
paziņoja, ka ASV neatzīst trīs 
Baltijas valstu aneksiju un 
iekļaušanu PSRS sastāvā.

1962. Pirmais komu-
nikāciju satelīts “Telstar” 
tiešraidē pārraidīja pirmo 
transatlantisko televīzijas 
signālu. 

1989. Dzimis angļu 
aktieris, Harija Potera lomas 
atveidotājs Daniels Redklifs. 
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Latvijā pērn 1. ceturksnī vispā-
rējās valdības budžeta deficīts at-
tiecībā pret iekšzemes kopproduktu 
bijis lielāks nekā Eiropas Savienībā 
(ES) vidēji, liecina “Eurostat” 
jaunākie dati par 22 ES dalībval-
stīm. Saskaņā ar tiem, mūsu valsts 
budžeta deficīts no janvāra līdz 
martam bijis 8,6% no IKP. Budžeta 
deficīts 2021. gada 1. ceturksnī 
fiksēts gandrīz visās ES valstīs, par 
kurām pieejama informācija, bet 
pārpalikums bijis vienīgi Dānijā 
(+0,3%) un Luksemburgā (+3%). 
Lielāks deficīts nekā Latvijā bijis 
Maltā (-9,8%), Francijā (-9,3%) un 
Čehijā (-8,8%). 

Lietuvā un Igaunijā strauji 
palielinājusies Covid-19 izplatība. 
Lietuvā pēdējā diennaktī apstipri-
nāti 193 jauni inficēšanās gadījumi, 
bet Igaunijā – 96. Tendence rada 
nopietnas bažas, un Igaunijas 
ģimenes ārstu un medmāsu orga-
nizācijas vērsušās pie sabiedrības 
un valdības ar kopīgu aicinājumu 
darīt visu iespējamo, lai apturētu 
pandēmiju. Galvenais profilakses 
pasākums ir vakcinācija, un tai 
jābūt obligātai cilvēkiem, kuri darbā 
saskaras ar neaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām vai kuru darbs 
ir svarīgs valsts pastāvēšanai. Iero-
bežojumi jānosaka tikai tiem, kuri 
atsakās potēties.

Vācijā pēc katastrofālajiem 
plūdiem, kas prasījuši vismaz 174 
cilvēku dzīvību Vācijā un vēl 32 
Beļģijā, valdība nolēmusi nekavējo-
ties piešķirt palīdzību 400 miljonu 
eiro apmērā, atzīstot, ka atjauno-
šanai būs vajadzīgi miljardiem eiro. 
Valdība lūgs palīdzību no ES Soli-
daritātes fonda dabas katastrofu 
gadījumiem. Domājams, ka plūdu 
nodarītie postījumi maksās apdro-
šinātājiem līdz pieciem miljardiem 
eiro. Reālās izmaksas gan būs 
daudz augstākas, jo mazāk nekā 
puse vāciešu katastrofas skartajās 
federālajās zemēs ir apdrošināti 
pret stipru lietu un plūdiem.

Lielbritānija pieprasa pārskatīt Ziemeļīrijas protokolu
Lielbritānija pieprasījusi 

Eiropas Savienībai slēgt jaunu 
vienošanos par tirdzniecības 
noteikumiem Ziemeļīrijai, 
brīdinot, ka pretējā gadījumā 
Londonai būs pamats vienpu-
sējā kārtībā atkāpties no pērn 
noslēgtās vienošanās. Eiropas 
Komisija nekavējoties noraidī-
jusi Londonas prasību, uzsve-
rot, ka britiem jāievēro savas 
starptautiskās saistības.

Tā dēvētais Ziemeļīrijas pro-
tokols ir 2020. gadā noslēgtās 
breksita vienošanās sastāvdaļa. 
Tas paredz, ka starp Ziemeļīri-
ju un pārējo Lielbritāniju jāie-

vieš muitas robeža, lai tādējā-
di izvairītos no robežkontroles 
atjaunošanas uz robežas starp 
Ziemeļīriju un Īriju un aizsargā-
tu 1998. gada Lielās piektdienas 
miera līgumu, ar ko Ziemeļīri-
jā tika izbeigta 30 gadus ilgusī 
starpkopienu vardarbība. Taču 
izrādījies, ka muitas procedūru 
piemērošana precēm, kas Zieme-
ļīrijai tiek piegādātas no pārējās 
Apvienotās Karalistes teritorijas, 
rada nesamērīgu nastu uzņēmē-
jiem. Turklāt pret to asi iestājas 
Ziemeļīrijas unionisti, kas uzska-
ta, ka šī kārtība draud atraut pro-
vinci no pārējās Lielbritānijas.

Lielbritānijas breksita mi-
nistrs Deivids Frosts uzsvēris, 
ka tā, kā līdz šim, vairs nevar 
turpināties. Viņš norādījis, ka 
ir pamats iedarbināt protokola 
16. pantu, kas ļauj katrai no pu-
sēm vienpusējā kārtā novirzīties 
no protokola normām, ja vieno-
šanās rada negaidītas negatīvas 
sekas. Frosts tomēr piebildis, ka 
valdība izšķīrusies to pagaidām 
nedarīt, jo pastāv iespēja iet citu 
ceļu un rast risinājumu, vienojo-
ties ar ES.

Lai gan līdz šim precēm, kas 
no Lielbritānijas tiek transpor-
tētas uz Ziemeļīriju, muitnieki 

piemērojuši atvieglotu procedūru, 
lielākie mazumtirgotāji norāda, 
ka tiem radušās milzu grūtības 
un ka var nākties piegādes no 
Apvienotās Karalistes aizstāt ar 
piegādēm no ES. Frosts aicinājis 
Briseli noteikt “miera periodu”, 
kura laikā tiktu piemērota pašrei-
zējā atvieglotā kārtība. Iepriekš 
Londona jau vienpusējā kārtā pa-
garināja saudzēšanas periodu, at-
sakoties no marta muitas kontroli 
attiecināt uz saldētas gaļas pro-
duktiem. Vēlāk ES piekrita sau-
dzēšanas perioda pagarināšanai 
līdz septembra beigām, tādējādi 
“desu karā” panākot pamieru.w

Baltkrievijā turpinās 
represijas pret medijiem

Noraida plānu
Ķīna noraidījusi Pasaules Ve-

selības organizācijas (PVO) plānu 
par koronavīrusa izcelsmes izpē-
tes otro fāzi, kas paredz pārbaudīt 
hipotēzi, ka vīruss vidē nonācis no 
kādas ķīniešu laboratorijas. PVO 
jūlijā piedāvāja veikt Ķīnā izpētes 
otro fāzi, tostarp veicot laboratori-
ju un tirgu pārbaudi Uhaņā. “Mēs 
nepieņemsim šādu izcelsmes iz-
pētes plānu, jo dažos aspektos tas 
ir pret veselo saprātu un nonāk 
pretrunās ar zinātni,” norādījis 
Nacionālās veselības komisijas 
viceministrs Dzens Jisins. 

Ekspertu starpā joprojām 
pastāv domstarpības par ko-
ronavīrusa izcelsmi. Pirmais 
zināmais inficēšanās gadījums 
tika konstatēts Uhaņā Ķīnas vi-
dienē 2019. gada decembrī. Tika 
uzskatīts, ka vīrus pārnests uz 
cilvēku no kāda dzīvnieka vienā 
no pilsētas pārtikas tirgiem. To-
mēr maijā ASV prezidents Džo 
Baidens deva rīkojumu noskaidrot 
koronavīrusa izcelsmi, norādot, ka 
izlūkdienesti pārbauda dažādas 
teorijas, tostarp iespējamo noplūdi 
no kādas laboratorijas Ķīnā..w

Nīderlandes galvaspilsētā Amsterdamā atklāts 12 metru garš ar 3D printeri izgata-
vots tērauda tiltiņš.

Izdrukāts

Apsūdz par pašas 
pastrādātiem noziegumiem

Krievija vakar paziņojusi, ka 
vērsusies Eiropas Cilvēktiesī-
bu tiesā pret Ukrainu, vainojot 
Kijevu Malaizijas lidmašīnas 
bojāejā virs Austrumukrainas 
2014. gadā, kā arī krievu un uk-
raiņu civilpersonu nāvē. Krievijas 
prokuratūra tālāk izvērsusi jau 
sen apnikušos Kremļa melīgos 
apgalvojumus, kuros Ukrainas 
varas iestādes vainotas gan to 
civilpersonu nāvē, ko 2014. gadā 
tautas sacelšanās laikā noslepka-
voja Maskavas atbalstītais torei-
zējā prezidenta Viktora Janukovi-
ča režīms, gan to cilvēku bojāejā, 
ko izraisīja Krievijas iebrukums 
Ukrainas austrumdaļā. Maskava 
sūdzas arī par civilistu bojāeju 
tās teritorijā, ko it kā izraisījusi 
Krievijas dienviddaļas apšaudī-

šana no Ukrainas armijas puses.
Maskava Ukrainu vaino 

arī to 298 cilvēku nāvē, kas 
gāja bojā, nogāžoties Malaizi-
jas aviolainerim “Boeing 777”, 
kuru, kā pierādījusi izmeklēšana, 
virs Austrumukrainas notrieca 
Kremļa uzturētās kaujinieku 
bandas, kuru rīcībā Krievijas 
armija bija nodevusi zenītraķešu 
iekārtu “Buk”. Pēc Maskavas do-
mām, šajā noziegumā vainojama 
Kijeva, jo tā nebija slēgusi savu 
gaisa telpu Krievijas izraisītās 
karadarbības dēļ. Krievija sūdzas 
arī par tā dēvēto krievvalodīgo un 
viņu uzņēmumu diskrimināciju 
Ukrainā, kā arī par Kijevas atteik-
šanos piegādāt ūdeni Maskavas 
okupētajai un anektētajai Krimas 
pussalai.w

Kopš pagājušās trešdienas, 
kad Baltkrievijas tiesībsargājošās 
iestādes sarīkoja masveida vērša-
nos pret nevalstiskām organizāci-
jām un pilsoniskajiem aktīvistiem, 
joprojām turpinās pret pilsonisko 
sabiedrību un plašsaziņas līdzek-
ļiem vērsti uzbrukumi. Pēdējo ne-
dēļu laikā, vēršoties pret šādām 
grupām un cilvēkiem, notikuši 
dažādi reidi un pārbaudes. 

Baltkrievijas Tieslietu mi-
nistrija lūgusi Augstāko tiesu 
slēgt Baltkrievijas Žurnālistu 
asociāciju par “atkārtotiem liku-
ma par sabiedriskām apvienībām 
pārkāpumiem”. Iepriekš asociāci-
jas birojos notika policijas reidi, bet 
pēc tam varas iestādes iesaldēja 
visus asociācijas bankas kontus. 
Tieslietu ministrija apgalvo, ka 

asociācija nav izpildījusi prasības 
iesniegt noteiktus dokumentus, 
galvenokārt saistībā ar nomas 
līgumiem dažos tās birojos.

Žurnālistu asociācija savukārt 
sacīja, ka dokumentu iesniegšanai 
tika dotas tikai dažas dienas un 
tā nevarēja atbildēt ministrijai, 
jo pēc policijas reidiem biroji tika 
aizzīmogoti. Asociācijas priekš-
sēdētāja vietnieks Bariss Harec-
kis sacīja, ka tā ir acīmredzama 
brutāla atriebības kampaņa, un 
piebilda, ka tiks turpināta cīņa 
par asociācijas juridiskā statusa 
saglabāšanu. Žurnālistu asociācija 
tika dibināta pirms 25 gadiem, un 
tajā ir 1300 biedru. Tā ir lielākā 
mediju asociācija Baltkrievijā un 
Starptautiskās Žurnālistu federā-
cijas locekle.w


